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fællessejlads
med maritim landgang i Svendborg

Læs mere om Rudkøbing Sejlklubs kommende aktiviteter på www.rudkobingsejlklub.dk. Husk bl. a.:

Tirsdags-grillafTen ved klubhuset - alle dage fra kl. 18.00: 19. juni, 28. august og 18. september. 

Rudkøbing Sejlklub

Vi tænder 
for hyggelige klubaftener

Rudkøbing Sejlklub fyrer igen i 2018  op under 
den gode tradition med fælles grill ved klubhuset:

l Tirsdag den 29. maj kl. 18.00
l Tirsdag den 19. juni kl. 18.00
l Tirsdag den 28. august kl. 18.00 og
l Tirsdag den 18. september kl. 18.00

Aktive folk fra klubben har fyret op under grillen.  
Du medtager selv mad og drikke. Kaffe og kage 
kan købes. Ingen tilmelding. Kom glad og vær 
med i det glødende fællesskab i din sejlklub!

Gode sejlerhilsener fra bestyrelsen
Læs mere om Rudkøbing Sejlklubs kommende aktiviteter på www.rudkobingsejlklub.dk. Husk bl. a.:

SVendborg-Sejltur med besøg hos Ring-Andersen og på lystsejladsmuseet mm. lørdag den 16. juni. 
fælleS Sejltur til Peter Gast Schiffahrtsregatta i Ærøskøbing lørdag den 25. august.
StanderStryg 3. november.  julehygge 5. december.  Suppegilde 23. februar 2019  StanderhejS 6. april 2019.

Så er der igen nyt fra Rudkøbing Sejlklubs 
energiske eventbureau. Kursen er lagt for 
sæsonens første sejlklub-fællestur:

lørdag deN 16. juNi 2018

Når bådene er gjort fast i Svendborgs lyst-
bådehavn ved Jessens Mole, mødes vi 
kl. 10.30 ved porten til Ring-Andersens  
træskibsværft på Frederiksøen. Gå til venstre, 
når du kommer over på Frederiksøen.
Martin Stockholm, der er udlært skibstømrer 
på værftet, viser rundt og fortæller om skibene, 
håndværket og værftets151 år lange historie. 

Efter besøget på Ring-Andersen skridter vi hen 
ad kajen til Danmarks Museum for 
Lystsejlads. Også her vil Martin Stockholm 
være en kyndig rundviser. Efter tyve år på  
Valdemars Slot flyttede den flotte samling til 
værftshallen på Frederiksøen, og hele museet 
blev nytænkt. Rudkøbing Sejlklub betaler  
rundvisningen, og der er gratis indgang.

Kl. 13.00 går vi over Frederiksbroen tilbage til 
Svendborg. Vi har reserveret plads på 
Restaurant Svendborgsund (på havnen) for 
indtag af stedets legendariske æggekage. 
Du betaler selv. Pris for æggekage er 148 kr.

Tilmelding nødvendig senest fredag den 
8. juni 2018 til finn@birgerhansen.dk. Vi ses!

Sommerlige sejlerhilsener fra 
Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse


